
 

 

Informace a pravidla pro návštěvníky Noci s operou 2023 

23. 6. 2023 | Amfiteátr Lochotín 

Pořadatel 
• Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace 

Palackého náměstí 30 

301 00 Plzeň 

Česká republika 

Vstup diváků 
• Vstup od areálu bude divákům umožněn dvě hodiny před začátkem akce. 

• Vstup bude umožněn vchodem A z Lochotínského parku a vchodem B z ulice Nad Zoo (viz 

mapa). 

• Vstupenka je platná pro jeden vstup – pouze s kontrolním útržkem, nepoškozená a/nebo 

dodatečně neupravená. Po opuštění prostoru akce je neplatná. Padělání, kopírování a 

pozměňování vstupenek je nepřípustné. 

• Prosíme diváky, aby se dostavili s dostatečným časovým předstihem a zamezili tak dlouhým 

frontám před začátkem akce.  

ZTP/P 
• Pro vozíčkáře je vyčleněno 10 míst na představení. Na návštěvu diváka s vozíkem je nutné 

upozornit při nákupu vstupenek. 

Fotografování a pořizování audio či video záznamů 
• Fotografování a pořizování jakékoliv audio či video záznamů je přísně zakázáno.  

• Právo filmového, video a televizního záznamu akce ze strany pořadatele nebo jím 

pověřených osob je vyhrazeno. Podoba návštěvníka takto zaznamenaná v rámci akce může 

být dále zveřejňována bez dalšího upozornění a finanční náhrady, s čímž návštěvník vyjadřuje 

souhlas odevzdáním vstupenky ke kontrole při vstupu na akci. 

Návštěvní řád 
• Představení je s přestávkou. 

• Pro diváky jsou k dispozici mobilní toalety v areálu amfiteátru včetně bezbariérových toalet. 

• V areálu jsou k dispozici stánky s občerstvením. 

• V amfiteátru je zakázáno používat: 

o vozíky a jiné, vyjma držitelů vstupenek pro vozíčkáře, kola, koloběžky. 

o deštníky, jakékoliv zbraně, včetně kapesních nožíků, nůžek, natlakované předměty, 

hořlaviny (spreje, laky...), pyrotechniku, dýmovnice, sklo a skleněné předměty. 

o toxické a omamné látky, drogy a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit 

škodu na zdraví nebo majetku, a tabákové výrobky. 

o fotoaparáty, filmové kamery a videokamery.  

o vlastní alkoholické i nealkoholické nápoje a občerstvení. 

• Areál je nekuřácký. 

• Do areálu je zakázán vstup domácích zvířat. 

• V amfiteátru není žádná úschovna zavazadel. 



 

 

Zrušení akce 
• Představení se koná i při nepříznivém počasí (mírný déšť, chlad apod.). Začátek představení 

může být s ohledem na počasí posunut až o 30 minut. Bude-li představení zahájeno, vstupné 

se nevrací.  

• Představení se ruší v případě výrazně nepříznivého počasí (silný déšť, bouřka, vítr apod.). 

Definitivní rozhodnutí o zrušení představení bude vydáno pořadatelem akce až těsně před 

začátkem představení. 

• Vstupné za zrušené představení diváci obdrží oproti vráceným vstupenkám v místě jejich 

nákupu. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit do 14 dnů od zrušení představení. 

Částky za vstupenky zakoupené on-line budou automaticky vráceny Centrální rezervační 

kanceláří na číslo účtu, ze kterého byly hrazeny. 

Doporučení 
• Návštěvníkům doporučujeme teplé oblečení, při deštivém počasí budou na místě k zakoupení 

pláštěnky. 

• V blízkosti areálu je k dispozici velmi omezený počet vyblokovaných míst k parkování. DJKT 

doporučuje všem divákům využít vstupenku=jízdenku ve všech dopravních prostředcích 

MHD v Plzni, a to hodinu před začátkem a hodinu po skončení produkce. 

• Prosíme diváky, aby se dostavili s dostatečným časovým předstihem a zamezili tak dlouhým 

frontám před začátkem akce.  

Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku návštěvníků akce. 

Aktuální a podrobné informace k akci jsou k dispozici na webových stránkách nocsoperou.cz. 

 

https://nocsoperou.cz/


 

 

 


